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INTRODUÇÃO

 implantação de regras de Governança 

ACorporativa consiste na construção de 
mecanismos pacícos de transição, que 

ajudam a família a preservar e usufruir do patrimônio 
conquistado, após a morte do fundador. 
Assim é que, de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC), o termo pode ser 
entendido como um “sistema pelo qual as empresas 
e demais organizações são dirigidas, monitoradas e 
incentivadas, envolvendo o relacionamento entre 
Sócios; Conselho de Administração; Diretoria; 
Órgãos de Fiscalização/Controle e demais partes 
interessadas”. Além disso, cria-se mecanismo no 
sentido de que ocorra justa escolha, entre seus 
sucessores, considerando-se, inclusive, todos os 
herdeiros existentes.
O conceito de Governança Corporativa pode ser 
denido, também, como forma de promover 
distribuição balanceada de poder e controle. Tal 
descentralização é feita por meio de Conselho 
Administrativo ou Diretorias Temáticas (nanceira; 
comercial; ambiental, etc...).

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Planejar signica organizar as regras de sucessão 
que denirão o futuro da empresa familiar, neste 
caso, do empreendimento rural ou, modernamente 
falando, da(s) atividade(s) do Agronegócio 
abrangida(s) pela Empresa em foco.
A sucessão familiar no Agronegócio está cada vez 
mais estruturada e, fazendo voltar ao meio rural, 
uma safra de sucessores muito bem preparada, 
inc lus ive  com for te  consc ient ização 
ambiental, mas a sucessão na empresa familiar 
congura processo de transição complexo, 
fascinante e desaador.
Em edição anterior do Smea Online, os autores 
abordaram o tema “Compliance Ambiental, além da 
Lei da Liberdade Econômica”. A principal diferença 
entre Compliance e Governança Corporativa é que a 
primeira interfere nas atividades da Empresa, 
somente no aspecto legal, denindo as políticas 
internas e adequando as atividades às legislações 
externas, inclusive ambiental. A Governança é mais 
abrangente, porquanto, além de regular as práticas 
da Empresa, de acordo com o mercado, tem como 
objetivo evitar conitos de interesse entre os Sócios e 

garantir a credibilidade da Organização. Na 
realidade, a Compliance e a Governança 
Corporativa se completam, ou trabalham em 
conjunto, para assegurar a boa gestão e, 
naturalmente, os melhores resultados.
No sentido mais prático, é conveniente registrar que 
o fato de ser herdeiro não signica, necessariamente, 
adquirir lugar/vaga na administração da Empresa, 
pois, nem sempre, o herdeiro demonstra vocação 
para o Agronegócio, por exemplo.
Por outro lado, é notória, como já foi mencionada, a 
existência de nova geração de empresários que 
pretende assumir os negócios de suas famílias – 
iniciados e implementados por seus avós e pais, 
respectivamente – num segmento que responde por 
signicativo percentual do PIB – Produto Interno Bruto 
– que é o Agronegócio. Contudo, para que a troca 
de comando seja benéca, torna-se necessário 
compreender as expectativas da Empresa 
Familiar. 
Assim, o planejamento sucessório bem estruturado 
visa garantir a continuidade do empreendimento 
rural, seja com herdeiros, ou não herdeiros. O 
planejamento consegue preservar, dentre outros, o 
patr imônio como dire i to de famí l ia,  pois 
privilegiando-se a família, o legado do produtor rural 
estará preservado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe, ainda, registrar que a holding familiar, que 
já acontece, também, em Empresas do Agronegócio, 
é alternativa para que os produtores mantenham a 
continuidade dos negócios e protejam o patrimônio 
conquistado, sendo oportuno lembrar que o 
protocolo familiar e o bom conselho de família 
são fundamentais na estrutura de Governança. 
O planejamento consiste em etapas, que são 
monitoradas e ajustadas, conforme os cenários que 
envolvem cada família. Independentemente da 
escolha do plano de sucessão é imprescindível contar 
com os instrumentos de Governança Corporativa, 
pois a gestão deixa de ser assunto familiar para se 
tornar estratégia empresarial.
O resultado é a redução dos conitos e o 
fortalecimento dos laços familiares, além, 
naturalmente, da proteção patrimonial e da 
otimização do desempenho do negócio.
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